SPOLUBRATŘÍM KNĚŽÍM V EXILU
POSÍLÍ PRÁC. KROUŽEK UN.AP. "VINCULUM" - ROMA,PIAZZA S.MARIA MAG-GIORE, 7.
Řada II., číslo 10.
V Římě v únoru 1953.
SVATOPROKOPSKÝ OPAT Z LISLE ,NDP. AMBROŽ LEV OHDRAK 0.S.B.,ZAHAJIL 1.LEDNA 1953 JUBILEJNÍ ROK SY. PROKOPA .
Drazí bratří ä sestry v Kristu!
V celých českých dějinách nebylo snad hroznější, před B 0 hem však zároveň slavně j-eí doby, jako je tato. Neboí tato doba je dobou velkých obětí, doba vpravdě mučednická. V tomto čase, kdy nábožensky vyprahlá
česká zem je svlažována svatou krví mučednickou, kdy české nebe se množí mučedníky, .dalšími nebeskými přímluvci za týraný lid Československa,
připadá 900té výročí blažené smrti jednoho z nejmilejších českých^světců, ^svatého Prokopa. Svatý Prokop patří k obzváště mocným ochráncům českého národa a vůbec slovanského lidu.
Kdyby muži se samopaly v hnědých kožených kabátech a muži v uniformách nestřežili statečné duchovní vůdce národa, hrdinného arcibiskupa
Berana, arcibiskupa Matochu, biskupy Hioucha, Pichu, Trochtu, Skoupého,
světící biskupy Z e lů, Matouška, Tomáška, Eltschknera, kdyby nevěznili
statečné biskupy Slovenska, kdyby statečný opat Opasek nebyl vězněn v Leo
poldově a opatové Verzich a Prokop nemuseli žít ve vyhnanství, kdyby svobodně se směli pohybovat opatové Švanda a Pokorný, kdyby opat J a rolímek
žil svobodně na Strahově, opat Machálka v Nové Říši a opat T a jovský v Želivě, vůbec kdyby praví církevní hodnostáři nebyli umlčeni, sešli bychom
se v těchto dnech spolu s tisíci kněžími a věřícími v Praze v kolegiátním chrámu Všech Svatých na velebných Hradčanech. Tam klečíce před hrobem svatého Prokopa ve vroucích modlitbách prosili bychom našeho velikého nebeského ochránce za všechen lid Československa a všechen věrný a
krásný lid české krajanské Ameriky, i za všechny zbloudilé duše. Volali
bychom do nebe;" Svatý Prokope, opate a ochránce náš, smiluj se nad námi! Smiluj se nad českou zemí,českým a vším slovanským lidem! Vypros dé
št
milostí Božích na českou zem, na všechen slovanský lid a na náš lid českoamerický!" Strhli bychom k svatoprokopské úctě celý národ , aby se vzhl
žel v nebeském jasu, v pozemské práci a v ctnostech svatého Prokopa, které razily cesty království Božího do české země a do slovanských srdcí.
Uctili bychom a oslavili bychom, jak vůbec bychom nejlépe uměli a mohli,
blažené zrození svatého Prokopa pro nebe, které se událo před 900 lety,
v březnu L.P. 1053, a znamenalo, že svatý Prokop žádného Slovana, který
se k němu s vroucností upnul, neopustil. Nebeské požehnání právě prostřednictvím sv. Prokopa obdržel každý, kdo se k světci modlil a o pomoc
ho vzýval. Jen pohleäte na náš řeholní dům, jak svatý Prokop žehná těm,
kteří jsou v jeho ochraně!
Ďábelská nenávist, která se dočasně usídlila v zemi svatého Václava,
svaté Ludmily, svatého Vojtěcha, svatého Jana Nepomuckého a svatého Prokopa, nedovoluje, aby památný rok svatoprokopské úcty byl pravými pastýři vyhlášen u hrobu svatého Prokopa v Praze. Proto jako opat svatoprokopského kláštera, pokládám si za velikou čest jménem celé naší řeholní rodiny připomenout vám rok úcty svatoprokopské, když čs. preláti společně
tak učinit nemohou. Avšak věřte, všichni tito stateční posvěcení preláti
klečí v duchu před skvostným hrobem svatého opata sázavského a modlí se
za Církev a svůj lid. Nepatřím Božím dopuštěním k Církvi mlčící. Tak mohu lidskými úst^ a darem tisku a rozhlasových vln mluvit k vám o roku
svatoprokopské úcty a žádat vás, abyste v tomto roce více než kdykoliv
jindy se upnuli k svatému Prokopu, aby srazil nepřítele a ďábla do svého
svatého područí. Oni stateční preláti, kteří patří k Církvi mlčící, o tom
promlouvají snad ještě účinněji navzdory tomu, že mají zavřená ústa. Oni
promlouvají k svým lidem svým mučednictvím a jejich ruce žehnají. Modlí s
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jistě také za to, abychom v tomto roce obrátili svou zbožnou pozornost
k svatému opatu sázavskému. Chtějí, abychom se vroucně modlili a pracovali, aby ve slovanských zemích byl nepřítel poražen a pokořen tak, jak
to s podivuhclnou přesvědčivostí zobrazil Petr Brandl svým proslulým barokním obrazem našeho drahého světce.
Rok 1953 budiž pro nás všechny rokem obzvláštní svatoprokopské úcty.
Budeme v tomto roce jubilejním prosit svatého opata ze Sázavy a největšího pokračovatele nejvzácnějšího. dědictví - cyrilometodějské víry aby se co nejvíce přimlouval za mučený lid Československa, pro tento lid
by vyprosil u Boha svobodu, Církvi mír, pokoj a rozkvět, národu pak Boží požehnání. M 0 cná přímluva svatého Prokopa necht chrání všechem slovanský lid v těchto těžkých dobách, a svatý Prokop, ochránce před nepřítelem, necht převede svůj národ jeho dnešním nejhorším úskalím.
Mv, českoameričtí katolíci, se zvláší na tento úmysl hodně modleme,
nebox svatý Prokop i nám tím sešle mnohé požehnání, které právě tady
v české Americe tolik rozdává. Vždyí jeho požehnáním máme tak velké nábožensko-kulturní středisko, opatství, seminář, vysoké učení, tisk, misie a tolik českých a slovenských kněží a stánků B 0 žích a z toho další
tolikeré požehnání. Svatý Prokop, jehož zvláště můj zasloužilý zesnulý
předchůdce v úřadě opatském,"nejdp. opat Prokop Neužil byl tak velkým
ctitelem, nám tolik žehnal. Věřím, že svatý Prokop si vyžádal nás, abychom právě my , česko-američtí benediktini, pomohli zanést úctu svatopr okopskou do rodné země opata sázavského a pomohli pozvednout nejdražší odkaz cyrilometodějský, aby Bůh zas se zalíbením hleděl na český lid
a vyznamenával jej před národy svou přízní, milostmi a svým královstvím
v srdcích lidu.
K tomu nám, svatý Prokope, rač dopomoci, pro to se k tobě v tvém jubilejním roce budeme tolik utíkat a tě o pomoc prosit. Až přejdou bouře
nad Evropou a nad tvou rodnou zemí, které jistě pomůžeš zažehnat, bude
náš klášter a českJ. katolická Amerika spolupracovat na tom, aby tvé svaté ostatky a tvůj odkaz byly jako ostatky tvého bratra v nebesích, svatého Vojtěcha, neseny národem, aby celý národ se oblékl v Krista, kteréhos celým životem vyznával a Jeho učení slavně oslavil.
S přením, aby všemohoucí Bůh vám žehnal v roce svatoprokopské úcty,
zůstávám v Kristu
Ambrož L.0NDRÍK O.S.B.,
opat.
V Lisle.III.,v opatství sv.Prokopa
k 1. lednu 1953?
Tento list přinesl americký chicagský KATOLÍK 2.ledna a v neděli nato
4»ledna 1953 ndp, opat Ambrož L.Ondrák zahájil svatoprokopský rok pontifikální mší svatou v opatském chrámu svatého P r okopa v fíeské Plzni v Chicagu.- List byl vysílán českými sekcemi různých zahraničních rozhlasových
stanic, takže jej zná jistě i domovina.
Cyrilometodějská liga v U.S.A. vyzývá všechny krajanské organisace
v exilu, aby se zapojily do svatoprokopských oslav.- K usnadnění pořádání svatoprokopské vzpomínkové slavnosti jsme uveřejnili ve vánočním
čísle /2.~3/ Naší jednoty souhrn dat o jeho životě a kultu.
Doufáme, že i v Římě bude oslavena důstojně památka našeho národního
patrona, jak o to žádal ndp. opat Ondrák. Přičiní se o to též ndp. opat
emaur:'.:; M.Verzich O.S.B., do jehož správy náleží sázavský klášter. Přejeme - a prosíme všechny spolubratry o modlitbu na úmysl, aby mohl obnovit slávu slovenské Sázavy svatého P r okopa a nově organisovat slovanskou benediktinskou kongregaci svatého Vojtěcha.
NOVI„KARDINÁLOV^POS1 LAJí_POZDRAVY_TRPÍCÍM_BRATŘÍ^
Otcovská výzva svatého Otce, o níž jsme psali v 9.čísle V^ncula, měla
veliký ohlas v katolické akci italské, u věřících věčného města a nemohla
zůstat bez povšimnutí ani v kardinálském sboru.V neděli 18. ledna se konala pobožnost za "mlčící a umlčenou Církev" v basilice Sta M a ria M a ggio-
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re ? jíž se zúčastnila řada kardinálů. Po ní uspořádalo Sdružení intektuálu exulantů A.I.R.I. v salonu Papežského archeologického ústavu slavnostní akademii k poctě dvou nových slovanských kardinálů - záhřebského
grcibiskupa Stepinace a polského primase Wyszynskiho. Promluvili bývalý
skretář kardinála S-tepinace, Štěpán l a ckovič, a známý polský historik,
profesor Oskar Halecki, který.bezvadnou latinou vzpomněl utrpení katolíků všech zemí střední a východní Evropy. Advokát Veronese a president
italské katolické akce, profesor Gedda dali v procítěných proslovech výraz křesťanské solidarity všech italských katolíků, která se projevila
zvlášť mohutně následující neděli,25. ledna,zasvěcené modlitbě za "mlčící a umlčenou Církev."
Někteří noví kardinálové chtěli však projevit svůj zájem o pronásledované bratry ještě jiným způsobem. Poslali jim prostřednictvím vatikánského rozhlasu zvláštní pozdrav a poselství. Uvedeme některé z nich.
Irský_kardinál, arcibiskup z Ármaghu, Jan DÁlton pravil:"Nezapomínáme na vai~v~tecEto radostných dnech, moji~Jřaži~praíelé. Posílám vám
zvlášť srdečný a bratrský pozdrav z Irska a od irského lidu, jenž trpěl
pro víru po tolik dlouhých staletí! Ujišťujeme vás, že na vás "pamatujeme
v modlitbách."
arcibiskup z Quito Karel Maria de la Torre:"Katolicka~Čírkev"~v Ěquatoru projevuje svůj soucit,~EIuT5ôEôu~sympäťTjľ a obdiv ke všem, kteří trpí pro jméno K r istovo. Neztrácejte odvahu a naději!
Vytrvejte věrně ve víře! Doufejte ve Věčnou odměnu! Kristus Pán neodvrací od vás s výšin nebes ani na okamžik zrak a připravuje vám již nyní
vítěznou palmu, jíž budete ozdobeni ve slávě, která nikdy neskončí."
Kanadský^kardinál, arcibiskup montreálský Pavel Emil Léger;"V Montreálu"existujľ vyžnäcné kolonie uprchlíků, kteři~ri3eIT~3puštITi vlast,
než by zapřeli svou víru; desítka farností zajišťuje všem těmto koloniím
z Litvy, Československa a Ukrajiny bohoslužby. Tito vaši bratří na vás
vzpomínají, nezapomínají na svou vlast! Modlí se za vás!Třebaže žijí v naší zemi v míru, dobře vědí, že vy žijete pod útlakem.-Neklesejte na mysli, milovaní bratří a sestry! Se svatými knihami odvažuji se vám říci,
že v zima přejde, déšť ustane a brzy se ozve hlas hrdličky. Nikdy nezapomeňte, že Kristova Církev je nesmrtelná; právě tehdy, když trpí, je jí
blízko její božský Ženich. Ti pak, kteří trpí pronásledováníbudou oslaveni. N e i ste sami, nejste opuštěni; my vás milujeme! T Q užíme trpět s vámi. Neboť mv víme dobře, že s pravou láskou kráčí vždy ruku v ruce účast
v utrpení. Zehnáme-li vám, přáli bychom si nicméně se"své strany, abyste
nabídli část svého utrpení za Církev , za nás. Kéž vás vede touto křížovou cestou vašeho osudu Panna Maria, Hvězda mořská; zítra nás Čeká shledání v radosti a v míru!,:
kardinál Lercaro, arcibiskup bologňský:"Katoličtí bratří v zemích,
v zemích, kde Církev trpí a je prônašlšäôvána, kéž k vám doletí z ŘímaMatky krestanstva, můj procítěný pozdrav. Líbám s úctou okovy vyznavačů
a všech kněží a věřících; mám v hloubi duše účast na dlouho trvajícím a
tak horkem utrpení. Všem jsem bratrsky blízko svou modlitbou a posilující jistotou a nadějí, že Církev neumírá, jako neumírá Kristus, ienž v ní
0
žije."
l a i c k ý kardinál, bombayský arcibiskup Valerián Graciae:"Nemůžeme zazapomenout v těchto dňech^ vyplněných radôšťňými~ä~neiäpômenutelnými obrady zde ve Věčnem městě Římě, na své trpící bratry v mnoha zemích Východní ^Evropy a Dálného Východu. Srdce indického lidu je s nimi v jejich
utrpení a při jejich soudech pro víru;prosíme Boha vší"útěchy, aby jim
prispel na pomoc a sílil je posilou D u cha svatého."
Janovský arcibiskup, nejmladší kardinál J n sef Siri:"Jsem přesvědčen,
že"strasťi EasícE~břatří na Výcho3e~Eu5óúHí~přóšpeěEu celé Církve a kojím se nadějí, že božská Prozřetelnost připravuje spásu mnoha věcí, jež
dopustila lidským svobodným příčinám rozmetat. Strasti těchto trpících
jsou stálou pobídkou naší mysli a našemu srdci, aby jich nezapomínaly."
Pařížský arcibiskup, kardinál Feltin:"Kterak by mé myšlenky nezalétaly v tecEto dnech , kdy se~utuzú;Jě náse všeobecné přátelství, se zvláštní láskou k těm, kteří trpí pronásledování pro spravedlnost. Někteří
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s nich prolévají až krev, aby vydali svědectví svému Mistrovi. Skláním
se před nimi v hluboké úctě. Jiní, třebaže nevytrpěli mučednickou smrt,
mají právo na titul vyznavačů víry 5 ať trpí a strádají v žalářích nebo v
exilu, ať se vydávají v nebezpečí života, nebo dávají v obět svůj klid
v denním apoštolátu. Všechny tyto, všechny, kdož jsou zbaveni z různých
důvodů blízkosti svých katolických bratří a kdož nemohou navštívit posvátná místa křesťanství, ujišťuji, že jsem s nimi spojen v jednotě Církve, a slibuji jim z celého srdce, že jsem s nimi spojen v modlitbách."
Ne j starsí z nových kardinálů arcibiskup-biskup z Le Mans, kardinál
Jiři~frant7XaV.Maria Grente?" Z n ám vaše krásné země, navštíveňe~nynľ""
žEôusKôú."Znam je v cfóBe" je jich slávy a klidu. Navštívil jsem je; mluvil jsem v nich - vo Varšavě, Krakově, Postupimi, Katovicích, Censtochové, ve Vídni, Budapešti, Záhřebě. Jak blahé vzpomínky! Proto jsem s vámi zvláště spojen svými modlitbami. Obdivuji odvahu vaší věrnosti!A doporučuji vám zachovat si ve všech svých záslužných zkouškách krásnou
ctnost:naději!"
Kolumbijský kardinál, arcibiskup z Bogoty Chrysant_Lu£ue:"V okamžicícE~šveh5~povysěHi íce~kardinálské hodnosti němůzě~še~něprobudit v nasem srdcí láska ke katolíkům všech zemí světa, zvláště pak k tem, kteří
trpí pro svou víru. Vysíláme za ně často své vroucí prosby k Bohu, aby
je sílil a těšil v jejich bolestech."
Necítíme nutně z těchto slov ducha katolicity K r istovy Ofrkve, jak
o tom mluvil svatý Otec.v tajné konsistoři, v níž kreoval nové kardinály? Svatý Otec řekl tehy shromážděným kardinálům:"Váš sbor, jak vidíte,
má znak nadnárodnosti Církve, třebas jsou voleni kardinálové -podle potřeby - z těch neb oněch diecésí nebo národů,a jindy z jiných. T a to hodnost není nutně spojena se žádným biskupským stolcem. A proto kardinálové mají vždy na mysli c e l o u
C í r k e v
a j e j í zájmy.
INTEGRÁLNÍ MODLITBA BREVIÁŘE

III.

Pro duchovní obnovu

Pozornou recitací a jakousi vyšší associací, k níž se často přidá i
mimořádné osvícení Ducha svatého, se snažíme integrovat často jen útržkovitě nadhozené myšlenky, spojovat je v uzavřené celky. Konec konců to
zas bude jen několik prostých myšlenek křesťanského světového názoru a
nám už známých asketických zásad. Avšak právě jejich pravidelné opakování při pravidelné recitaci breviáře zaručuje jejich proniknutí do hloubky duše, a tím formaci našeho kněžského duchovního života. Je to něco
podobného jako v meditaci, kde v nejde o získání nových myšlenek, jako spíše o to, abychom se stále upevňovali ve věrnosti Pánu a v ochotě slou^ žit mu vždy a dát se poslat kamkoliv. Ecce ego, mitte me!
Pokusme se takto vytěžit nějaký užitek i z lekce druhého nokturnu,
ze životopisů svatých. Zamyslíme se jen nad hlavními rysy, které se opakují častěji v životech svatých.
l.-_E_g_o
e_l_e g_i
v

Povolání ke svatosti je věc nepopiratelná. Zbožná rodina nebo aspoň
hluboce věřící matka, čistý život v mládí, eucharistická prakse, synovská úcta k Matce B 0 ží, to jsou podmínky a prostředí, v němž si Bůh vybírá nástroje své Prozřetelnosti. Ô a sté úsloví breviáře "inde ab infantia futurae sanctitatis signa praebuit" není jen planá fráze. Je jisté,
že dojmy a zvyky získané v mládí zapůsobí nejhlouběji a určují celý pozdější vývoj."Adolescens iuxta viam suam, etiamsi senuerit, non recedet
ab ea."/P r ov.22,6/.
J s ou i zde výjimky, že milost Boží rázem učiní z vlka beránka a Šavla
obrátí v Pavla. Tu a tam čteme o některém světci, že v mládí "aliquantulum saeculi illecebris indulsit,"ale tyto případy jsou řídké a nikterak
neopravňují, abychom z nich vyvozovali všeobecné zásady.
Co z toho plyne pro činnost kněze mezi mládeží a pro posvěcení našich
rodin, je zřejmé. Zejména péče o povolání kněžská a řeholní je důležitou
povinností kněze. Codex nás k tomu zavazuje s"Dent operám sacerdotes, prae
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sertim parroehi, ut pueros, qui indicia praebent ecclesiasticae vocationis, peculiaribus curis a saeculi contagiis arceant, ad pietatem informent, přimis litterarum studiis imbuant, divinaeque in eis vocationis
germen foveant."/ Can.1353/
Práce pro kněžská povolání a formaci svatých věřících je příprava
lepší budoucnosti Církve;před Bohem věc mimořádně záslužná.
m
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s c i e n t i a m .
Druhý nápadný rys v životě, svatých, a především~šval;ýčR Eňezi7~3e
jejich dlouhá a důkladná příprava. Pán si dlouho formuje své vyvolené.
• "In umbra manus suae protexit me et posuit me sicut sagittam electam...
os meum quasi gladium aoutum/ls.49,2/.
N e ní to náhoda, že mnohé povolal do svých služeb až po skončených vysokoškolských studiích, někteří už dokonce působili jako profesoři na
akademických katedrách. Pán si zřejmě volá do svých služeb síly kvalitní. - Jiní zase, jako svatý Ignác, se nestydí zasednout do školských lavic mezi děti v mužném věku, ale věc je v podstatě stále táž: železné
úsilí o vzdělání.
Dnes jsou ovšem v této věci poměry značně rozdílné. Po tridentských
dekretech Církev nevysvětí nikoho bez důkladné přípravy. 0 to nejnutnější je tedy postaráno/ Ale studovat a učit se je třeba i později. Mnohé'
se zapomene, vynoří se nové problémy a bludy, kterým musí kněz -"custos
constitutus super muros Jerusalem" - umět Selit. Láska k bohovědnému
studiu byla vždy znamením opravdového povolání. Papežové zdůrazňují potřebu vzdělání neustále. Jaký je můj názor ? Neskrývám pohodlnost pod
otřepané fráze, jako že v duchovní správě je dogmatika nepotřebná, a že
"prattica e altra che grammatica"?
Využijme možnosti pobytu v cizině k zdokonalení se v cizích řečech
a k poznání cizí theologické i pastorační literatury.
HLZ-Y.®„íL
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S v atí jsou tvůrcové dějin. Dějiny tvoří lidé a Boží zásahy do dějin
se projevují právě v činnosti lidí. Dějiny Církve určují světci. Je pravda, že také chyby a hříchy určují směr dějinného vývoje, ale právě do
této hniloby lidských slabostí zasazuje Bůh své vyvolené jako sůl země,
s úkolem "evellere et destruere, aedificare et plantare"/srv.Jer.1,10/.
Pozorné čtení druhého nokturnu může být někdy výbornou náhradou za opakování z příručky církevních dějin.
S v atí jsou tvůrcové dějin. Je příznačné, že si nerozvrhují na dlouho
dopredu plán pro svoji činnost. Pustí se prostě s vyhrnutými rukávy
do práce právě proto, že jí je nejvíce zapotřebí, a tam, kde jí je nejvíce treba. Solí tam, kde je nebezpečí hniloby, jsou solí země, ne výstavním nerostem pro přírodovědecké museum.
'
S v atí pochopili potřeby své doby. Někdy bylo především třeba hájit
čistotu víry, a třebas -i život nasadit pro pravověří. T a k na životě sv.
Atanáše a Hilaria si zopakujeme historii bojů s ariánskou heresí. Sv.
Petr K a nisius a svatý František Saleský zase dali své síly a vzdělání
do ^služeb boje proti protestantské reformaci. Svatý J a n Bosco našel smysl
svého života ve výchově zanedbané mládeže, a tak svým způsobem přispěl
k utváření dějin svého století.
Církev má mnoho potřeb v každé době. K 0 lik kněžského času se promarní
bezvýznamnými malichernostmil Dívejme se očima víry na potřeby své doby,
budme učenliví k vedení Ducha svatého, když nám naznačí, co po nás žádá
daný okamžik. "Spiritum nolite exstinguere!" lakovou naléhavou potřebou
dneška by mohl být větší zájem o naše exilové katolické časopisy.
Z.D./Itálie/
Autor těchto úvah nechtěl těmito "nadhozenými myšlenkami" vyčerpat
integrální modlitbu breviáře; chtěl spíše jen poukázat na některé možnosti, jak oživit a zživotnit kněžskou modlitbu.Naše snaha bude
hledat na 'stránkáchi.bře^iáře ' především cestu k Bohu, bude pr:o nás hlalsem
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Krista a Církve, jak nám to připomínal svatý Otec Pius XII. ve své exhortě: 0 svatosti kněžského života /srv.Cesta, sv.l, str.14-16/ a v encyklice Mediator Dei,/AAS XXXIX,1947, str.574/.
TÍ T R Ž_K_Y Z K_N__Ě_2_Q^K_É_H_0
--Bylo to na sklonku léta 1949. Přijde ke mně jeden pán a mimo jiné/nevím, o čem všem jsme tenkrát jednali/ mě nakonec varuje pred jedním člověkem: "Víte, důstojnosti, on je to sociální demokrat, a já jsem ho slyšel, jak říkal:"No, já nyní budu chodit do kostela; mám dceru, on mi ji
snad paň farář dostane do nějakého konventu."-T 0 ž si dejte na něho pozor'" - N e vím, zda onen sociální demokrat chodil předtím do kostela, nebo ne; jen vím, že na našich bohoslužbách býval první nebo mezi prvními..
A v mé mysli se stále ozývala slova:"On je sociální demokrat, dejte si
pozorI" -Nikdy se mi o své dceři nezmínil...Asi po dvou týdnech jsem se^
dověděl, že zemřel...Byla to smrt náhlá a neočekávaná. V neděli byl s námi v kostele, a ve středu hlásí hlas v telefonu:J e mrtev. N e byl byste
tak laskav a nepomohl nám s pohřbem...
Nevím, zda jsem změnil vůči tomu člověku své jednání a ukázal se méně laskavým od'té doby, co jsem byl varován, že je sociální demokrat.
J e dnoho jsem se však zalekl s Jestliže bych býval tak učinil a jednal s ním
pro to"nebezpečí" nelaskavě a zmenšil jeho důvěru v kněze v době, když
byl tak blízko bran věčnosti a potřeboval pomoci...
Při pohřbu a po dlouhou dobu poté mi tanul na mysli ten problém. Uminil jsem si pevně, že nikdy nedopustím, aby informace politických lidí měly vliv na mé kněžské jednání.
Kněz musí srdce otevřené pro všechny, stejně připravené k pomoci.Kdož
ví, zda právě tímto způsobem, který snad je se strany dotyčného zištný,
nevede Pán Bůh takového člověka blíže k sobě? C e sty Boží milosti jsou
nevyzpytatelné a kněz jim nesmí v žádném případě být zábranou, naopak,
musí pomáhat svou apoštolskou láskou.
Bože, raději se chci klamat ve své dobrotě, než být příliš odměřený,
skoupý nebo opatrný v jejím rozdílení.
-o-

Včera jsem dostal dopis. Čtu v něm mimo jiné:"Bůh ví, že píšu pravdu.
Vedla mě k práci jen nesmírná láska k Bohu, jemuž jsem zasvětil celý
svůj život ~ láska z celého srdce, z celé duše, ze vší síly...Předstoupil jsem před vás se srdcem otevřeným, čistým a plným lásky.. .^Nevěřilo
se mi. Celkem mi nevadilo, že se ode mne odvrátili moji bývalí političtí
přátelé..»a že mě považovali za blázna nebo politického heretika. Modlil
jsem se za ně, aby se i oni vrátili k Bohu, kterého opustili kvůli politice, jako jsem to kdysi udělal i já. Nezískal jsem si však důvěry, ani
přátelství, ani lásky těch, k nimž jsem přišel s láskou Boží a svou. Věděl jsem to a cítil na každém kroku. Byl jsem sice t r p ě n ,ale nikdy jsem n e b y l
k ř e s ť a n s k y
m i l o v á n . Zůstal jsem
osamělý jen se svým Bohem. Věřte, hrůza mě jímá, když slyším o "praktických" katolících. Já jsem tu "praktičnost" viděl, zažil, procítil a probolel.. . "
Tyto řádky mě opravdu zabolely. Chceme být učedníci Kristovi, chceme
být "jeho apoštolově, a hle, ti, co k nám přicházejí, nenalézají uskutečněno první jeho přikázání:PŘIKÁZANÍ LÁSKY...T 0 je veliký pastorační problém nás kněží. JAK CHCEME ZÍSKAT SVĚT KRISTU LÁSKOU,KLYŽ LIDÉ ZAŽIJÍ
VÍCE LÍSKY JINDE NEŽ MEZI KATOLÍKY ? D n es nezískáme^lidi přemlouváním^
a kázáním...To je všechno nutné, ale,běda, když lidé poznají, že^první
z jeho svatých zákonů / o nichž neustále hlásáme, jak jsou sladké...y ,
není uskutečněn, že skutečnost je bolestně jiná, než se káže! T a koví
katolíci nezasluhují jména Kristových učedníků! Po tom vás poznají, že
máte lásku jedni k druhým...Z toho není úniku.
Každý laik, který chce pracovat pro Krista, musí nejdříve^očistit svou
lásku. Nemilovat ze žádných zištných důvodů ani ze žádných důvodů postranních /na př. partajních nebo spolkových/.
Charakteristická známka dnešních lidí je:neklid, nejistota, nedosta-
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tek pokoje, jasu a štěstí...Oni hledají, kde by to všechno našli. V mnohém a u mnohých se zklamali; dodají si ještě odvahy:zkusí to u katolíků.
Záleží na nás, aby nebyli zklamáni, nezatrpkli, neupadli do beznadějnosti.
Musí vycítit otevřené srdce, srdce otcovské, plné lásky, srdce odpouštějící, nevyčítající; musejí vidět pomocnou ruku a ne snahu řádně je je
ještě pokořit do prachu a neustále jim předhazovat jejich dřívější bloudění. .T gk by K r istus nejednal...
-Je třeba se opravdu zamyslit nad tímto problémem, Je nám líto, když
vidíme, jak katolíci horlivě pracují pro politické strany, jejichž program není katolický. Pán Bůh budí konverse, pošle nám lidi z jiných táborů, co je to však platné, když u nás nenajdou uplatnění, stále na ně
hledíme, jako na M podezřelé" ; nedůvěřujeme jim. Čí je to vina, když je '
opět ztrácíme?
Naším věřícím nutno neustále zdůrazňovat a vysvětlovat nauku o mystickém Těle, v němž jsme všichni údy a buňkami; všichni máme spolupracovat
k jednomu cíli, pro dobro celku. To je pravý"kolektiv", v němž se dnes
hledí zachránit jednotlivec, kolektiv, který mu ponechává osobnost, individualitu, svobodu. K 0 lektiv, v němž se má uplatňovat - proti komunistické nenávisti
Kristova láska všechno objímající.Ale naše zdůrazňování a vysvětlování této základní charty křesťanství bude moci najít
praktický a trvalý ohlas u našich věřících^efidyž ji budou moci denně
čítat v našem praktickém kněžském a křesťanském životě.
Pater.
-oZ B L Í Z K A
I Z D Á LI
Hrst zpráv
-_Z__Ř__í_m_a__;_- Nejvýznamnější dokument papežský posledního měsíce je
jistě apoštolská konstituce "CHRISTUS DOMINUS" o eucharistickém postu
a večerních mší svatých /vydána 6.1.53, nabyla platnosti 16.1.53/ spolu
s^přiloženou instrukcí svatého Officia,o jednotném a všeobecně závazném výkladu konstituce. - Dále to byly papežské konsistoře, v nichž svatý Otec Pius XII. kreoval nové kardinály a ve svém proslovu věnoval mimořádnou pozornost dvěma slovanským kardinálům, kteří nemohli přijet do
Říma - kard. Stepinacovi a kard. Wyszynskimu. - S v atý Otec přijal řadu
národních výprav a poutí, které provázely některé z nových kardinálů
do Ŕfma, a promluvil k nim/ řeč k francouzským kard,, kde se svatý Otec
pochvalně zmiňuje o pastoračním úsilí francouského kléru; proslov k poutníkům z Německa, v níž svatý Otec mimo jiné zdůraznil dvě věci:udržet
i v nové generaci starou pohotovost a rozhodnost německých katolíků ve
veřejném životě a uchovat starou katolickou tradici v rodině a obci i
za změněných poměrů a přes těžké boje/.- Nepodáváme výklad k apoštolské
konstituci o eucharistickém postu a večerních mší svatých, poněvadž ty
věci naleznete ve všech církevních věstnících a kněžských časopisech.
Upozorňujeme jen, že v zemích, kde je Církev pronásledována a snad tam
měli rozsáhlejší a širší fakulty v tomto oboru, všechny fakulty zůstávají v platnosti i po vydání konstituce Christus D 0 minus. Dále v apošt.
konstituci není nic o starých lidech. Platí obdobně vše, co tam je řečeno o nemocných, poněvadž stáří samo je též choroba /rozumí se"staří,,t
kteří vstoupili do 60tého roku věku/. - Ještě je vhodné se zmínit o řeči svatého Otce k věřícím římské farnosti sv.Sáby, která jubilovala.Podšil tam jasnou definici "pravých věřících";"Nepočítáme k nim pouhé účastníky farního biografu, průvodů a procesí; ani, přesně vzato, pouhé účastníky toliko nedělní mše svaté. Pravé věřící, živé věřící je možno nalézt
u stupňů oltáře, když kněz rozdává živý Chléb, jenž sesstoupil s nebe.
Přáli bychom si, aby se ve všech rodil denně svatý neklid vyhledávat nové ^prostředky , nést světlo do^tmy, vracet život mrtvým....Je doba boje
Zdá se, že tolik dobrých křesťanů by chtělo zůstat mimo boj...j e třeba
volat a sdružovat všechny duše dobré vůle, odhalovat jim krásu podniknutého tažení, jistotu vítězství, a zvláště mužskou mládež..."
e

0
í_ _ á J 1 . . 0
í_ c _£ vyvolalo v celém světě
s^arošíIIve'ôBavy, ale ťéz"no^ôvý~priväI~projevů synovské oddanosti a
lásky ve všech vrstvách.Chřipkové onemocnění se projevilo prudce, ale
bylo včas zažehnáno. Rekonvalescence svatého Otce však potrvá nějakou
dobu. Jistě nebude moci hned po uzdravení pokračovat ve svém starém pra-
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covním programu„Roku 1952 Pius XII. dal 821 soukromých audiencí, 3.617
zvláštních, 79 všeobecných. Podle odhadů přijal na 15.000 lidí při zvláštních a na 200.000 lidí při všeobecných audiencích. Kolik řečí /často
velmi dlouhých a těžkých/, kolik rozhlasových poselství a příležitostných projevů? - OREMUS PRO PONTIPICE NOSTRO PIO...
- B í l á
k n i h a
o pronásledování katolíků n a
U k r a j i n ě
vyšla v těchto dnech, presentovaná apoštolským visitátorem ukrajinským,
Msgrem B u cko. - Mají následovat další svazky o ostatních národech za železnou oponou.
_- Z
jn_o_v_a__. ~ Kalendář České katolické charity v Praze.- Pro loňšEý~rok vydala ČJhäritas stolní kalendář s obrazy nejdůležitějších kostelů v Čechách a na Moravě« Na konci byl připojen jejich soupis s krátkými poznámkami o vzniku, slohu a staviteli těchto památek. Pro rok 1953
zařadila do^kalendáře fotografie nejstarších našich rukopisů Písma svatého. Úvodní snímky několikabarevné«, tfvod ke kalendáři napsal Dr.Merell,
který připravuje souborné dílo:"Bible a český národ."Legenda k jednotlivům dnům jako ve všech ostatních kalendářích v ÔSR, s připomínkami všech
komunistických veličin. A na konec ještě v jedné věci zapálili vydavatelé svíčku i čertovi.Je připojeno pojednání s číslicemi o tom,"jak náš
stát pečuje o Církev" a jak na př. v katolické Itálii leží stále ještě
ve zříceninách benediktinský klášter Monte Cassino, kdežto Emausy se opravují tak velikým nákladem.
Doporučujeme modlitbám spolubratři v Pánu zesnulé, o nichž jsme
dostali zprávu v poslední době: Zakladatel salesiánského díla
v^ČSR, dlouholetý provinciál /inspektor/ salesiánů,P.Ignác Stuchlý
Dále želivský pan opat_Vavroušek O.Praem.- Byla potvrzěna~žprŠv5
o smrti býv. ministra PTPraní. "Haly. - A nedávno jsme dostali., zprávu, která nebyla dosud potvrzénä~3djinud, ze 1.ledna t.r. zemřel
v žaláři_P.O._Mádr ± známý z procesu proti katolickému skautu a generálním predstaveným Boroňejek a Těšitelek, a dotrpěl tak své
slavné martyrium.- Příště snad budeme moci přinést bližší zprávy.
Requiescant in pace et lux perpetua luceat eis!
•

- O n á b o ž e n s k é ... s i t u a c i
v Č S R
v roce 1952 V a m g n a d
budeme moci poslat koncem února 4. číslo Naší Jednoty. RPE /Křišťan/ přineslo toto svědectví z poslední do1>y:"Na leckterou stránku života v dnešním ČSR se dívají lidé na západě příliš růžově. Je sice pravda, že přesvědčených komunistů je čím dále tím méně. Ale mnoho lidí nosí komunistickou masku ze zištnosti a z oportunismu, a takřka nikdy ji neodkládají.^Přetvářka se jim stává druhou přirozeností, Na jiné věci se zase
lidé dívají příliš černě, na př. právě na náboženský život věřících lidí v naší vlasti. Není pravda, že veškeré kněžstvo, pôkud není ve vězení, spolupracuje s režimem. Stále je tomu tak, že několik málo kostelů
zeje prázdnotou, protože v nich působí kněz notoricky nevěrný, a většina kostelu je přeplněna, protože v nich působí kněžstvo věrné a protože
lidé víc než kdykoliv jindy hledají světlo, sílu a lítěchu v modlitbě.
Byli jsme překvapeni, že zde na západě nebývají kostely všude tak přeplněny jako doma."/ Dva mladí manželé, kterým se nedávno podařil útěk
z CSR/. - Tlak však je stále větší na mládež i na dospělé, na laiky i
na kněze. - Duch v kněžských táborech stále výborný. V Hájku u Prahy
kněží musejí pracovat buď na poli v JZD, nebo/nemocní a staršjVdoma zasklívací obrazy, váží knihy. Výborně tam působil mezi nimi byv. spir.
z^C.Bud.- V Zelivě těžká práce /nejrůznější řemesla- krejčí, truhláři,
zámečníci, obuvníci nebo práce na poli/, špatná strva, duch dobrý. Přes
mnohé nabídky, aby se vrátili na fary, a domlouvání i se strany kněží
v tomto směru,pokračují ve svém těžkém životě vyznavačů. - U Brna prý
zřízen nový tábor pro kněze vojáky /technické a pracovní oddíly/.-' Pan
red. Duch.pastýře prof.B e neš chtěl pořídit povzbudivou reportáž o šťastném životě starých kněží na Moravci, ale nepořídil:staří páni prý organisovali obstrukci a rozprchli se po zahradě a nikdo s ním nechtěl ani
mluvit. VINCULUM.-FOLIA CIRCULARIA CLERO 3SR IN DISPERSIONE DESTINATA IN L.BOHEMICA. -Manuscripti instar» CUM APPROBATIONE ECCLESIASTICA.Romae,3.2.1953.

